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KERNINFO nummer 2 

TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 2 van 1997. 
Venaf nu is het uiterlijk van het blad iets aangepast 
aan de tijdsgeest Belangrijkste verandering is een 
nieuw lettertype en een duidelijker kolofon op de 
laatste pagina. 

In dit nummer aandacht voor Europe, 
kernwapenvrije zones, de bedreiging die nogaltijd 
plutonium heet, Gorteben en het opnieuw opduiken 
van afval export. 

Voortbestaan 
Dit blad heeft een klein lezersbestand. Om 

het blad voor langere duur te laten voortbestaan is 
het nodig om dit lezers bestand uit te breiden. Voor 
hen die daartoe mogelijkheden zien de vraag om in 
hun omgeving rond te kijken en nieuwe lezers 
(abonnees) te werven. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk van de 

activiteit van de lezers, er is geen tijd en geld om 
acceptgirokaarten uit te sturen. Een code op het 
etiket geeft aan tot en met welk jaar betaald is. 
Onder het adres staat eerst een nummer en daarna 
een code. Staat daar 97 dan is het abonnement 
voor 1997 voldaan. Aan hen die geen code 97 
hebben het verzoek snel 
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te reageren. Er zijn ook adressen met een code ·e~ 
(ter informatie) en'?' (men wist nog niet of men een 
abonnement wilde). Die lezers mogen best betalen, 
vooral de lezers met een code '?'. Alle gegevens 
voor correspondentie en betaling vindt je achter in 
dit blad. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

KERNWAPENVRIJ ZONE EUROPA 

Sommigen beschouwen een kernwapenvrije zone op het Noordelijk Halfrond als een droom, anderen 
wijzen op de realiteit van de vijf bestaande kernwapenvrije zones op het Zuidelijk Halfrond. De prangende vraag 
doet zich voor of het ook mogelijke is en niet tijd wordt om ook op het Noordelijk Halfrond kernwapenvrije zones 
in te gaan stellen. Vrij van de constante nucleaire bedreiging en aangevend dat veiligheid gediend wordt door 
de afwezigheid van (kern-)wapens. 

Door de voortdurende discussies over uitbreiding van de NAVO en de daaraan verbonden nucleaire 
doctrines, een buitenlandsbeleid voor de Europese Unie met daaraan verbonden defensie en dreiging van een 
nieuwe Koude Oorlog, zouden we haast vergeten hoe de nucleaire kaart van Europa er uit ziet. De verdeling 
en de hoeveelheid van kernwapens is zodanig dat het overgrote deel van Europa zonder deze aUes 
vernietigende wapens zit. Ook binnen het bondgenootschap is de positie van kernwapens allerminst gesneden 
koek en verder is er nog de lappendeken aan lidmaatschappen van de NAVO, WEU en EU. 

Een inventaris 

·NAVO 
Binnen de NAVO hebben Noorwegen, 

Denemarken en Spanje een uitzonderingspositie 
als het om kernwapens gaat. Noorwegen staat al 
sinds 1949 geen kernwapens op haar grondgebied 
toe en verbied ook alle transport daarover. Toch is 
het land lid van de NAVO. Denemarken laat sinds 
1957 geen kernwapens toe op haar grondgebied en 
laat sinds 1962 geen oorlogsschepen toe die 
kernwapens aan boord hebben. Groenland, ook 
Deens grondgebied is daardoor van kernwapens 
gevrijwaard, hoewel het verleden enige problemen 
ten aanzien van deze status laten zien. Indertijd 

hebben de VS. wel degelijk plannen gehad Groen
land te gebruiken als vooruitgeschoven post, het 
grote eiland ligt immers geografisch gezien dicht bij 
het Russische vasteland! Als gevolg van twee 
referenda ligt Denemarken dwars als het om de rol 
van Franse en Britse kernwapens in een Europese 
defensie gaat. 

Hoewel tussen 1953 en 1979 Amerikaanse 
kernwapens in Spanje welkom waren, is een van de 
voorwaarden tot toetreding tot de NAVO het verbie
den van opslag op en het vervoer van kernwapens 
over Spaans grondgebied. Door interne Spaanse 
wetgeving kan het land niet die geheime verdragen 
tekenen om tot de nucleaire NAVO kern door te 
dringen. De Spaanse wetgeving zou de verdrags-
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tekst zondermeer openbaar maken! In de praktijk 
bevindt het land zich, evenals Noorwegen en 
Denemarken onder de NAVO kernwapen paraplu 
als onderdeel van het lidmaatschap. 

Overigens is bij de "hereniging" van Duits
land als voorwaarde gesteld dat in het voormalig 
Oost-Duitsland geen kernwapens zouden worden 
gestationeerd. Dit werd vast gelegd in het 2+4 
verdrag (art 5(3)) en diende als aanzet om Centraal 
Europa kernwapenvrij te maken. 

- Neutrale landen 
Zweden en Zwitserland, die de laatste 50 

jaar niet tot één van de twee militaire machtsblok
ken behoorden hebben ieder een eigen kernwapen
programma gehad. Op dit moment kan worden 
gesteld dat dat verlangen van deze Europese 
neutrale staten niet meer aanwezig is. Kernwapens 
spelen wel een rol met betrekking tot de positie van 
die landen als het gaat om aansluiting bij een van 
de NAVO, WEU en EU. Zweden stelt zich anti
nucleair op en voert een onafhankelijke koers 
gevolgd als het gaat om aansluiting bij de NAVO of 
WEU. Wel wordt samengewerkt met de WEU op 
gebieden die de neutraliteit van het land niet 
aantasten. 

Zowel Finland, Ierland, Oostenrijk als 
Zweden zijn waarnemer bij de WEU. In 1995 wezen 
deze landen paragraaf 159 van de WEU Madrid 
verklaringaf-en daarmee de bijdrage van Frankrijk 
en Engeland aan een Europese nucleaire afschrik
king - en stellen dat kernwapens geen functie 
(meer) hebben na de val van de muur. 

De ministaatjes Andorra, Liechtenstein, 
Malta, Monaco zijn geheel afhankelijk van de 
omliggende NAVO landen. Toch zijn het juist de, 
kleine, neutrale landen die een leidende rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van kernwapenvrije zones in 
Europa, immers de veiligheidsbelangen zijn anders 
gericht dan die van de grotere landen in Europa. 
De veiligheid van de kleine staten is zeker niet 
gediend met kernwapens, de deze landen worden 
eerder geconfronteerd met de gevolgen van een 
nucleair treffen. In dit licht bekeken kunnen zij 
voortbouwen op de adviserende uitspraak van het 
Internationaal Hof van Justitie, dat juist ook de 
neutraliteit van deze landen bevestigde als het gaat 
om de verstrekkende gevolgen van kernwapens. 

- Oost Europa 
Na de val van de Muur en het uiteenvallen 

van de Sovjet Unie bleef een de facto kernwapenvrij 
Oost Europa over. Kernwapens werden uit de 
landen van het Warschau Pact terug getrokken en 
middels verdragen worden de kernwapens uit de 
voormalige Sovjet Unie landen naar Rusland 
verplaatst. Dat betekent dat de Oekraïne al kernwa
penvrij is en Wit-Rusland dat wordt in de loop van 
1997. 
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Bij de uitbreidingsdiscussie voor de NAVO 
spelen kernwapens in mogelijke nieuwe lidstaten 
een grote rol. Het is niet voor niets dat "voorlopig" 
geen kernwapens in nieuwe NAVO-landen zullen 
worden gestationeerd. Praktisch betekent dit dat in 
Polen, Tsjechiê en Hongarije geen kernwapens 
zullen worden gestationeerd. Daarmee wordt hun 
positi'e deels gelijk gemaakt aan die van Noor
wegen, Denemarken en Spanje, hoewel het niet 
stationeren niet door de nieuwe lidstaten als voor
waarde wordt gesteld (integendeel zelfs). Een 
bijzonder aspect aan de onthouding van kernwa
pens aan Oost-Europa is de positie van de tacti
sche kernwapens in het bestaande NAVO gebied. 
Hoe kan men deze kernwapens goed praten en hen 
tegelijkertijd onthouden aan nieuwe lidstaten? 
Kortom wordt het niet tijd ook de gestationeerde 
kernwapens op te ruimen? 

Al in 1994 heeft Wit-Rusland laten weten 
voorstander te zijn van een kernwapenvrije zone in 
Europa. Een poging om een oproep voor zo'n zone 
in Europa in de "Principles and Objectives" te 
krijgen werd in 1995 door NAVO-landen en mogelij
ke lidstaten afgewezen. Een andere zet in dit spel 
was het voorstel van Rusland om kernwapens terug 
te trekken op het grondgebied van de kernwapen
staten. In een poging om het NAVO debat vlot te 
trekken heeft ook Bondskanselier Kohl zich eind 
1996 uitgelaten in termen als een "nuklear freies 
raum" tijdens een bezoek aan Kiev. 

-OVSE 
Een belangrijk forum waar mogelijkheden 

voor een kernwapenvrije zone kunnen worden 
besproken is de OVSE. Op de parlementaire 
bijeenkomst in juli 1996 in Stockholm werd een niet 
bindende verklaring aangenomen over "een ge
meenschappelijk en uitgebreid veiligheidsmodel 
voor Europa in de 21e eeuw''. In dit document 
worden kernwapenvrije zones als noodzakelijke en 
belangrijke componenten genoemd voor een alles 
omvattende veiligheid in Europa. In de slotverkla
ring van de OVSE top van regeringsleiders in 
Lissabon is van dit voornemen niets terug te vin
den. 

Albaniê, Wit-Rusland, Rusland en Zwitser
land zijn voorstanders van kernwapenvrije zones, 
Canada en Finland staan open voor een discussie 
en Oostenrijk houdt zich wat afzijdig. Duitsland en 
Engeland wijzen een kernwapenvrije zone af. 
Duitsland vindt dat de NAVO haar optie open moet 
houden en dat de NAVO de juiste plaats is om over 
kernwapens te praten. Engeland beschouwt haar 
nucleaire afschrikking nog steeds van belang en 
vreest dat het politieke klimaat niet voldoende is om 
proliferatie de kop in te drukken.(!) Verder blijven 
de VS. mordicus tegen zo'n zone. 
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- Non-Proliferatie Verdrag 
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----~ NASR 
NAVO 

Varenigde Statani Albaniê 
Canada 1 Armeniê 

I 
Azerbajdzjan 
Georgi6 

I Kazachstan 
1 Kyrgyzstan 

I 
Moldavîê 
Oekra"ll\8 

1 Oezbekistan 

I Rusland 
Tadzjikistan 

OVSE 

Bosnii-Herzegowina 
Cyprus 
HëmiÎe Stoel 
Kroatië 
Liechtenstein 
Malta 

San Marino 
Slovenië 
Zwitserland 

(Joegoslavië! 

Bij de verlenging van 
het Non-Proliferatie Verdrag in 
1995 werd ook een set van 
''Principles and Objectives" aan 
genomen. Hier in werd onder 
andere het CTBT van 1996 
aangekondigd. Verder worden 
in dit document kem 
wapenvrije zones duidelijk in 
drie van de 20 artikelen ge
noemd. Als belangrijkste bijdra
gen van kernwapenvrije zones 
worden genoemd: vergroting 
van veiligheid en regionale vre
de. Daarnaast worden kernwa
penvrije zones als urgent ge
noemd in gebieden met span
ning en wordt 2000 genoemd 
als moment om nieuwe zones 
te verwelkomen.( .... ) De''Prin
ciples and Objectives" gaan 
hiermee verder dan het oor
spronkelijke NPV waar summier 
naar regionale vereragen wordt 
verwezen (artikel VIl). 

IJsrand (al) 
I Noorwegen lall I 

I Turkmenistan 
1 Wit-Rusland 

I Turkije (all I ____ ..) '-;;.-;;. --=-..;;-= 7--

Naar een veiliger Europa 
Maar al te vaak wordt 

Bulgarije (ap) 
Hongarije (ap) 
Litouwen (ap) 
Roemenië (ap) 
Tsjechische Rap. (apl 

Estland (ap) 
Letland (apl 
Polen (ap) 
Slowakije (ap) 

met ''veiligheid" militaire veilig
heid bedoeld. Landen voelen 
zich blijkbaar pas veilig als zij 
tot een militaire alliantie beho
ren. Toch laat de Europese 
geschiedenis ook een ander 
aspect zien, gelegen in weder-

OVSE: Organisatie inzake Veiligheid en Semenwerking in Europa al: Geassocieerd Ud WEU 
NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ap: Geassocieerde Partner WEU 
NASA: Noord·Atlantische Samenwerkingsraad wnr: Waarnemer WEU 
EU: Europese Unie 
WEU: Westeuropese Unie 

zijdse afhankelijkheid. Kijkend 
naar het ontstaan van de Euro-
pese Unie kan worden geconstateerd dat een deel 
van de afwezigheid van oorlog in Europa is gelegen 
in wederzijdse, economische, afhankelijkheid, 
gecreêercl door het ontstaan van de EEG en de 
verdere uitbreidingen. Voor de eerste landen welke 
de EEG vormden was dit een poging de bestaande 
ervaringen om te buigen en te komen tot één 
Europese Natie. VO« de latere toetredende landen 
was de inteme economische stabiliteit een belang
rijker factor, dan een Europese Natie met een eigen 
Europese verdediging. In het geval van Engeland 
kan dit worden gesteld: het land is in het geheel 
niet geTnteresseerd in een zelfstandige Europese 
Defensie. 

Dat de interne veiligheid aantrekkelijk is 
toont de aspiraties van de voormalige Oostblok 
landen om tot EU, NAVO en/of WEU te willen 
toetreden. Bij deze landen spelen meerelere motie
ven tegelijkertijd een rol: er moet niet alleen econo
misch, sociaal en politiek worden ontwikkeld, maar 
ook een veiligheiclsklimaat moet worden ontwikkeld. 
Bij al deze ontwikkelingen speelt de ervaring met 

hun (voormalig) machtige Oosterbuur een grote rol. 
Dit maakt dat zij tegelijkertijd tot de EU en een 
daaraan verbonden Defensie Identiteit willen 
toetreden, met alle nucleaire toebehoren. Als het 
moet zelfs eerst toetreden tot een militaire alliantie 
dan een economischbond-genootschap. 

Soms lijkt het er zelfs op dat militaire 
veiligheid de boventoon voert, gezien de haast 
welke wordt gemaakt met de NAVO uitbreiding. 
Oost Europese landen worden zeker gelokt door de 
bijbehorende pakketten van de NAVO voor onder
zoek en ontwikkeling. Schaduwzijde is dat deze 
landen worden geconfronteerd met enorme investe
ringen om over te schakelen van Russisch naar 
Westers (meestal Amerikaans) materiaal. Hoewel 
de uitbreiding Westerse landen (veel) geld zal gaan 
kosten zien zij die uitbreiding ook als een welkome 
ondersteuning van hun noodlijdende defensie 
industri&ên. Voor een deel zal de omschakeling 
worden opgevangen door lokale produktie, waarcl
oor voorstanders gaan pronken met economische 
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vooruitgang verbonden aan NAVO lidmaatschap. 
Kortom: militaire industrie brengt voorspoed. 

Oe uitbreiding van de NAVO laat Rusland 
natuurlijk niet Siberisch en dus speelt bij de uitbrei • 
ding van de NAVO de verhouding met Rusland een 
voorname rol. De nu gangbare optie beschouwd 
uitbreiding onvermijdelijk en probeert Rusland 
tevreden te houden met een aantal snoepjes, 
variërend van geen kernwapens stationeren in 
nieuwe lidstaten tot meepraten in het bondgenoot
schap. De meest extreme variant lokt Rusland met 
een toekomstig lidmaatschap. Voorstanders van 
deze laatste optie wijzen op de allesomvattendheid 
en stabiliteit en wijzen voorts ook op de verande
rende functie van de alliantie, lonkend naar de 
OVSE. Een belangrijk verschil is echter dat de 
OVSE geen militaire organisatie is, geen militaire 
middelen heeft, uitgaat van preventie en middels 
consensus besluiten probeert te nemen. De NAVO 
een bij uitstek m~itaire alliantie. Een NAVO uitbrei
ding van welke orde dan ook zorgt er voor dat de 
buren in principe een enorm miltair, nucleair, blok 
aan hun grenzen gaan krijgen. De vraag die zich 
dan voor doet is hoe daar op wordt gereageerd. In 
het algemeen doet zich ook de vraag voor wat de 
waarde is van de bijstandsclausule in geval van 
uitbreiding. 

Wordt Rusland niet bij het bondgenoot
schap betrokken dan dreigt het land, bij gebrek aan 
een goede conventionele strijdkracht, naar nucleai
re wapens te gaan grijpen. Dit lijkt op de omgekeer
de redenering welke ten grondslag lag aan het 
NAVO nucleaire beleid voor 1992. 

Een ander aspect is de onveiligheid aan de 
randen van Europa. Als we die randen definiëren 
als de rand van de EU dan zien we in de omliggen
de gebieden diverse conflicthaarden. De vraag is 
hoe de EU daar op gaat inspelen. De Unie is zeker 
geen monoliet met een stevig centrum en een goed 
gedefinieerd beleid. Een deel van de onbeheers
baarheid van de conflicten aan de rand van de EU 
is hier op terug te voeren. De vraag is wat het 
gevolg is van het binnen de EU, NAVO of WEU 
halen van deze landen. Voor Oost Europese landen 
lonkt de stabiliteit, maar wordt door hun lidmaat
schap ook de interne Europese veiligheid verbeterd 
en wordt de veiligheid van de landen die nu binnen 
een van de allianties ook verbeterd? Ook het 
lidmaatschap van een alliantie is nog geen oplos
sing voor bestaande conflicten. Voorbeelden 
hiervan zijn o.a.: Cyprus, Corsica, Baskenland en 
Noord-Ierland. Het importeren van problemen leidt 
zo bezien eerder tot een vermindering van de 
stabiliteit van het geheel. Een eventuele Europese 
Natie zal hierdoor verder weg komen. Verder 
worden door een eventuele uitbreiding van EU, 
NAVO of WEU nieuwe scheidslijnen getrokken, 
eersterangs- en tweederangslanden en misschien 
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zelfs een nieuw ijzeren gordijn als het pakket van 
maatregelen naar Rusland toe niet voldoende is. 

Een frisse wind 
Aan de basis van veiligheid in Europa 

liggen verhoudingen welke bepaald worden door 
zo'n 100 jaar geschiedenis, honderd jaar turbulente 
ontwikkeling van sociale bestellen en massavernie
tigingswapens. Welke stappen kunnen wij nemen 
om veiligheid en stabiliteit te bewaren en te bevor
deren? 

Na het weg vallen van de tweedeling in 
Europa is het bestaansrecht van de twee militaire 
allianties verminderd. Voortbordurend op de weg 
van wederzijdse afhankelijkheid zou een van de 
ingrediënten de ontwikkeling van economiên en 
sociale bestellen in de voormalige Oostblok landen, 
inclusief Rusland, kunnen zijn. Een aantal, begin
nende en struikelende, samenwerkingsverbanden 
zijn er al: het Midden Europa Initiatief (CEl, 1989, 
Italië, Oostenrijk, Hongarije en Joegoslavië), de 
Midden Europese vrijhandels associatie (CEFTA, 
1993, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en 
Roemenië) en het Zuid-Oost Europese initiatief 
(SECI, 1996, landen in voormalig Joegoslavië) en 
natuurlijk de afzonderlijke banden van Oost-Euro
pese landen met de Europese Unie als voorberei
ding op hun lidmaatschap. 

De vraag is of het zin heeft haast te maken, 
de huidige Europese Unie is ook niet van de ene op 
de andere dag ontstaan. Het relatieve gemak 
waarmee over uitbreiding wordt gesproken doet 
geen recht aan het niet overlappend zijn van deel
name aan EU, NAVO en WEU door de diverse 
landen. De enige organisatie waar dat overigens 
niet voor geld is de OVSE. Een noodzakelijke 
ontwikkeling is dan ook die van de OVSE als niet 
militair alternatief voor conflict oplossing en wegbe
reider naar een alternatief veiligheidssysteem. 

Kernwapenvrije zone 
Een andere noodzakelijke stap naar weder

zijdse veiligheid is ontwapening in alle aspecten, 
waarvan de nucleaire ontwapening een van de 
meest urgente is. Het instellen van kernwapenvrije 
gebieden, met bij behorende, onvoorwaardelijke, 
veiligheidsgaranties, zijn voor Europa concrete en 
haalbare stappen. Dat deze zones binnen handbe
reik zijn is overduidelijk, op dit moment zijn er 
slechts een handjevollanden in Europa die kernwa
pens hebben of over de inzet daarvan mee mogen 
beslissen. 

Geen van de landen direct grenzend aan 
de EU heeft beschikking over kernwapens, zo 
bekeken kunnen een of meerdere kernwapenvrije 
zones door voormalige Oostblok landen en neutrale 
landen worden ontwikkeld. Een noodzakelijke 
volgende stap is het daadwerkelijk kernwapenvrij 
maken van niet-kernwapenlanden binnen het 
bestaande NAVO gebied. De ontwikkeling van zo'n 
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Europese kernwapenvrije zone is niet denkbeeldig 
en binnen handbereik. In de VS. wordt de roep om 
een START 111 verdrag luider, een START 111 verd
rag zou met name betrekking hebben op tactische 
kernwapens, juist die welke in NAVO verband nog 
in Europa zijn gestationeerd. 

Dirk Jan Duliamond 
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Bronnen: "Report: Workshop about Nuclear Was
pon Free Zones in Zurich, Nov 819 '96", 
PSRIIPPNW Switzerland; Europaan Parliament, 
Working DocumentPE 166.312, "NuclearWeapons 
and Europaan defense ldentity'', p. 49-51; PRIF 
report 46, "Nuclear Disarmamant with what end in 
view?", ISBN 3-928965-82-4; Vital Signs, Vol10, 
Issue 2, Winter 1997, p. 3-4; 

NIEUWE KERNBOMMEN VOOR VOLKEL? 

Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat het dreigen met en/of gebruik van kernwapens in het 
algemeen tegen Internationaal recht ingaat. In het geval van verdediging waarbij het bestaan van een staat op 
het spel staat weet het Hof niet hoe te oordelen. Dit oordeel maakt het haast onmogelijke te begrijpen waarom 
tactische kernbommen nog worden verbeterd en in dienst genomen. De Amerikaanse overheid neemt gaat zeer 
binnen kort kernbommen van het type B61-7 ombouwen tot 861-11 bommen, alsgevolg dreigen de oude 
kernbommen van Volkei te worden vernieuwd. 

De 861-11 kernbom is ontwikkeld om, nog 
beter dan zijn voorganger, ondergrondse installa
ties te kunnen vernietigen. Elke meter die zo'n bom 
dieper doordringt voor hij ontploft verhoogt de 
effectiviteit drastisch. Vandaar deze ontwikkeling, 
waarover in Kerninfo 5 van 1995 al melding werd 
gemaakt. Deze bommen zijn uiterst gevaarlijk 
omdat zij een instelbare kracht hebben van 300 ton 
tot 350 kiloton. Met deze lage ontploffingskracht 
wordt de drempel om deze bom in te zetten ver
laagt, belangrijkste doel voor de Amerikanen is het 
druk uitoefenen op onwillige landen als Libië, Irak 
en Noord Korea. 

De 861-11 is een eerste bom welke na het 
tekenen van het CTBT gereed komt. De bom is dan 
ook niet getest met behulp van traditionele kern
proeven. De meeste gegevens voor deze bom zijn 
afkomstige van oude kemproeven op de Nevada 
Test Site voor het beproevingsprogramma van de 
861-7. Toch is er minstens één hydranucleaire 
proef in Los Alamos gehouden (september, 1995), 
om zeker te zijn dat de bom ondergronds goed zou 
werken. Deze proef werd gehouden in de PHER
MEX beproevingsinstallatie, welke net gereed is 
gekomen en valt onder ontwikkelingen in het 
"Stockpile Stewardship" programma om de VS. 
instaat te stellen haar kernwapens te verfijnen 
zonder traditionele kernproeven. 

Juist dit soort proeven knabbelen aan de 
rand van het in oktober vorig jaar ondertekende 
CTBT. Verdere proeven om de niet-nucleaire delen 
van de bom te beproeven werden gedaan op de 
Tonopah Testing Range, grenzend aan de Nevada 
Test Site. Hierbij werden verschillende model 

bommen afgeworpen door hoog en laag vliegende 
B-1, B-2 en F-16 (!) vliegtuigen, om daarmee het 
aarde doordringend vermogen te testen. Het hele 
ontwikkelingaprogramma voor de 861-11 is ver
sneld afgerond, de laboratoria pochen op hun 
prestaties om maar te kunnen laten zien hoe slag
vaardig zij zijn. 

De 861-11 is ook bedoeld om 50 oudere 
853 bommen te vervangen. Deze bommen met een 
kracht van 9 megaton is niet geschikt om in de 
aarde door te dringen en werden als strategische 
bommen beschouwd. Het gegeven dat ook F-16's 
de 861-11 kunnen afNerpen maakt dat er een 
nieuwe mogelijkheid voor inzet is gecreëerd, naast 
strategische bom kan de 861-11 ook als tactisch 
wapen worden ingezet. Deze inzet en het aantrek
kelijke van een explosiekracht naar keuze maakt 
dat deze ontwikkeling bijzonder gevaarlijk is en de 
drempel voor inzet verlaagd. Vermoedelijk heeft het 
versneld afronden van het ontwikkelingsprogramma 
te maken met inzet tegen een land als Libië. 

Naar verluidt zullen in de komende jaren 
ook andere, reeds bestaande, kernkoppen worden 
aangepast om ondergrondse installaties te kunnen 
vernietigen. Onder dit programma vallen onder 
andere de Trident-OS kamkoppen W76 en W88. 
Wie had het ook al weer over ontwapening? 

Dirk Jan Duliamond 

Bron: e-mail: Greg Mello (lasg@igc.apc.org), U.S. 
Field Earth-Penetrating Tactical Nuke; 
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ATOOMWAPENS AFSCHAFFEN! 

In Duitsland bevinden zich nog zo'n 140 kernwapens van het zelfde type als op de vliegbasis Volkel. 
Deze kernbommen worden op vergelijkbare wijze ingezet als in Nederland: Duitse Tornado vliegtuigen kunnen 
na Amerikaanse toestemming onder NAVO vlag kernbommen afwerpen. Nadat het Kemproeven verbod was 
afgesloten heeft de Duitse groep "AtomTestStopp-Kampagne" zich beraden over haar voortbestaan. Een 
nieuwe campagne gaat nu lopen, "Gewaltfreie Aidion Alomwaffen Abschaffen" (GAAA), het eerste doel: tussen 
18 en 20 april de vliegbasis Büchel, 50 kilometer van Koblenz, de belangrijkste legitimatie: de uitspraak van het 
Internationaal gerechtshof van 8 juli 1996. 

Pfalz: kernwapen provincie van Duitsland 
In Rheinland Pfalz bevinden zich drie, 

bekende, kernwapen opslagplaatsen te weten: 
Büchel westelijk van Koblenz, Spangdahlem ten 
oosten van Trier en Ramstein bij Kaiserslautern. 
Het gegeven dat Duitse Tornado-piloten in het 
kader van "nudear-sharing" regelmatig oefeningen 
doen met deze Amerikaanse kernbommen maakt 
dat deze ietwat afgelegen opslagplaats en basis 
voor de nieuw opgerichte GAAA zeer interessant. 
De oefeningen worden naar verluidt door gevoerd 
tot en met het moment dat de vliegtuigen klaar zijn 
om op te stijgen. 

Andere bases waar kernwapens, kunnen, 
liggen zijn Memmingen in Beieren, Nörvenich bij 
Keulen en Brüggen, een Britse basis met engetsen 
kernwapens, in Nord-Rhein Westfalen. Deze 
laatste genoemde drie bases worden in de komen
de 5 jaren opgeheven. 

Bij de voorbereiding van inleidende akties 
in juni 1996 werd naar voren gebracht dat Duitsland 
in WEU verband zich wel onthoudt van de verplich
ting om mee te werken aan het inzetten van kern
wapens, maar dat dit verdrag in 1998 afloopt. Uit 
diplomatieke bronnen in Bonn en Parijs blijkt het 
verlangen van Duitsland om over kernwapens te 
beschikken. Nog sterker, in plaats van het inzetten 
van "vreemde" kernwapens waar de inzet afhank
elijk is van de bezitter, wil Kohl meer greep op deze 
inzet, zo niet de volledige macht, over kernwapens. 
Zeker in Europees verband moet er voor gewaakt 
worden dat de, tot n1,1 toe nog nationale, kernwa
penstrijdmachten van Frankrijk en Engeland niet 
voor een deel in Duitse handen overgaan, b.v. in 
het kader van een Europese defensie. 

Büchel: 200 maal Hiroshima 
De huidige toestand is reden genoeg om 

rond Büchel activiteiten te ontplooien. De daar, 
naar schatting, 10 tot 15 opgeslagen kernbommen 
van het type B-61 hebben ieder een kracht van 
ongeveer 175 kiloton. Al deze bommen te samen is 
dat gelijk aan ongeveer 200 maal de kracht van de 
kermbom op Hiroshima, welke in een flits 140.000 
mensen vermoorde. Zekerheid over het werkelijk 
aantal bommen is er niet, de Duitse regering houdt 
zich in dit kader van de domme (evenals de Neder
landse regering). Ook de werkelijke plek waar de 
kernbommen zich bevinden is onzeker. De situatie 
ter plekke laat een munitiedepot zien, buiten de 

vliegbasis Büchel, met bunkers zo als voorheen 
gewoon voor de opslag van deze kernwapens. Er 
zijn echter genoeg aanwijzingen om te veronder
stellen dat de kernwapens zich op de vliegbasis zelf 
bevinden, waarschijnlijk in ondergrondse opslagka
mers zoals in Volkel. 

Inspectie 
De Duitse groep GAAA heeft in het afgelo

pen jaar de Duitse regering ondervraagt over haar 
positie met betrekking tot deze kernwapens en de 
kernwapenpositie van de Duitse overheid. En 
hoewel in juli 1996 het Internationaal Gerechtshof 
kernwapens illegaal verklaarde, heeft de Duitse 
overheid sindsdien niets gedaan, sterker nog met 
betrekking tot de kernwapens op Duits grondgebied 
weigert de Duitse overheid "toe te geven, nog te 
ontkennen" dat die er zijn. 

Het is door dit stilzwijgen dat er nu een 
"inspectie" is gepland van de vliegbasis Büchel 
tussen 18 en 20 April. Gewaltfreie Aktion Alomwaf
fen Afschaffen wil dan "in de geest van Mahatma 
Gandhi en Martin Luther King" de viiegbasis onder
zoeken. De groep heeft als voornemen om, als de 
toegang wordt geweigerd, middels controle van het 
in en uitgaande verkeer of door betreden van het 
terrein te onderzoeken of kernwapens op Büchel 
opgeslagen liggen. Mocht het daar bij tot arrestatie 
komen dan zal de uitspraak van het Internationaal 
Gerechtshof als leidraad dienen bij verdere stap
pen. 

Dirk Jan Duliamond 

Bron: AtomTestStopp-Kampagne rundbrief 31, 
august 1996 & rundbrief 31, november 1996; 

Meer informatie: Margret Trüken, Kirchweg 1, D-
34260 Kaufungen, tel +49 5605 800731 
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VERSTAAN WIJ ELKAAR? 

Een gesprek tussen Nigel Chamberlain, CND medewerker, en Captain Kerr, P.R. medewerker van de 
Engelse marine. 

North Lakes Hotel, Penrith, Cumbria, 5 december 1996 

Ik ontving een officiêle uitnodiging, geadresseerd aan de CND (Campaign for Nuclear Disarmament), 
van de marine voor een presentatie in Penrith op 5 december. De officiêle aankondiging vermelde "Royal Navy -
Wereldwijd Britannies belangen verdedigend". Ik zond hen een e-mail met bedankje voor de uitnodiging en 
verzocht om een persoonlijk onderhoud voorafgaand aan de presentatie om de belangrijke rol welke de marine 
speelt in het behoud van de Britse politieke en economische rol in de wereld, hoe Trident daar een rol in speelt, 
het NPV en het Internationaal Gerechtshof te bespreken. 

Tot mijn verrassing reageerde het Royal Naval College in Greenwich en stond een uitwisseling toe met 
Captain Kerr, voorafgaand aan de presentatie. Ik accepteerde de uitnodiging samen met mijn collega Wade 
Tidbury, een veteraan uitde Falklands oorlog. 

Na het vervullen de openingsformaliteiten, 
vroegen we wat nu precies de wereldwijde belang
en van Engeland zijn. De uitwijding van Capt. Kerr 
over handelsroutes, investeringen en instabiliteit 
beloofde lang te worden. Onze onderbreking 
irriteerde hem mateloos, maar hij was overtuigd van 
de "sub-strategische rol" van Trident voor politieke 
en economische redenen, hoewel hij wat verbaasd 
reageerde toen wij hem wezen op de Ri1kind Doctri
ne van november 1993. 

Wij maakten duidelijk dat dit niet de gebrui
kelijke redenen voor het bezit van kernwapens 
waren en dat zijn uitwijding een duidelijke verschui
ving liet zien van ''Weapons of last resort", om het 
land tegen agressie te beschermen, met de wil om 
ze te gebruiken. De onzekerheid in de wereld 
rechtvaardigde blijkbaar zo'n verandering en in 
antwoord op onze suggestie dat het publiek hier
over moest worden geïnformeerd werd ons verteld 
dat deze informatie geen geheim was. 

Vragen over de kosten van het Trident 
programma en het beslag dat op conventionele 
militaire middelen zou worden gedaan werden 
krechtig ontkend. De marine heeft voldoende extra 
middelen voor de nabije toekomst en hel Tridenl 
programma heeft een zeer goede kosten/baten 
verhouding en een relatief kleine uitgave over de 
volledige operationele periode. Wij vroegen of de 
Faslane facilities, Coulpor ontwikkelingen, het 
Aldermaston-Burgfield laboratoriumcomplex en 
ontmanlelingskosten volledig in zijn berekening 
zaten. Het antwoord hierop was onduidelijk. 

Op de directe vraag of hij kennis had 
genomen van de adviserende uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof, antwoordde Capt. Kerr 
dat dat zo was. Maar omdat het om een niet bin
dende uitspraak gingen omdat het gebruik van 
kernwapens voor de verdediging van een land 
waren geaccepteerd, zou er geen verandering 
komen in de Britse defensie politiek. Toen wij een 
samenvatting van de uitspraak tevoorschijn haalden 

en daaruit begonnen te citeren, werden wij beschul
digd van selectiviteit en het niet respecteren van de 
algemene teneur van het document dat zijn stand
punt voor het behoud van kernwapens ondersteun
de. Onze pogingen te suggereren dat dit overigens 
precies was wat hij deed werden niet in dank 
afgenomen. 

Verdergaand met het NPV, liet Capt. Kerr 
snel weten dal Engeland zich aan artikel VI hield 
door de verwijdering van substantiêle hoeveelhe
den van diepte-bommen van de marine en bommen 
van de luchtmacht. Bevraagd op de relatieve 
vernietigingskracht van Trident ten opzichte van de 
Polaris, antwoordde hij dat er minder Trident kern
koppen in dienst werden genomen dan eerst aang
ekondigd en dat de totale explosieve kracht ong
eveer het zelfde was. Wij wezen er op dat de 
meervoudige, onafhankelijk van elkaar te richten, 
kernkoppen op de Trident raketten meer doelen 
konden vernietigen dan de Polsris en dat met een 
grotere nauwkeurigheid minder explosiekracht per 
kernkop acceptabel was. Hij weigerde te accepte
ren dat de logica van zijn argumentatie betekende 
dat hij geloofde dat het Trident programma een 
daad van nucleaire ontwapening was zoals over
eengekomen onder het NPV. 

Er was nog een korte uitwisseling over 
nationale en internationale veiligheid, de vredesrol 
van de NAVO in Europa en het belang van de 
defensie-industrie en handel met vriendschappelij
ke landen. We suggereerden dat zijn duidelijke 
opinie niet moest worden gepresenteerd als vast
staand feit. 

Ons werd meegedeeld dat we in minder 
formele omgeving de discussie konden voortzetten 
maar dat wij hem niet van zijn overtuiging afkonden 
brengen, hij verwachte overigens ook niet dat hij 
ons kon overtuigen. Afsluitend , gesuggereerden wij 
dat hij kernwapens als deel van de oplossing zag 
en wij kernwapens als deel van het probleem 
zagen. Daar was hij het mee eens. 
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Tegen deze tijd bracht de adjudant van Kerr 
naar voren dat het gesprek moest worden afgerond 
omdat de gasten van Kerr aankwamen voor de 
presentatie. Bij het afscheid werd ons gevraagd of 
wij regeringsdocumenten lazen over defensie, we 
beaamden dat wij dat deden als we ze te pakken 
konden krijgen. Gevraagd of hij CND pubfiksties 
bestudeerde gaf hij dat toe en één van zijn collega's 
had aangemoedigd om bij CND te gaan zodat zij 
(de marine) konden zien wat wij naarvoren brach· 
ten. Hij voegde toe dat hij onze analyses minder 
dan bevredigend vond. 

Hier aangekomen gaven wij aan dat ons 
werk tegenwoordig meer bekwaam was en vroegen 
hem de "Biueprint fora nuclear weapon-free world" 
eens door te nemen. Kerr accepteerde ons kade
tje, verzekerde ons dat hij het zou bestuderen, maar 
niet. 
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verwachte enig nuttigs aan te zullen treffen. (Hoe
wel hij nogal opgewonden werd door de foto van 
HMS Vanguard die door de bladzijden heen sche
merden) 

Deze uitwisseling vond plaats op de dag 
dat 60 generaals en admiraals opriepen tot elimina
tie van kernwapens, daarbij opmerkend dat: 
Het einde van de koudeoorlog maakt het mogelijk, 
de gevaren van proliferatie, terrorisme en een 
nieuwe kernwapen race maken het noodzakelijk 

George F arebrother 

Vertaling: Dirk Jan Dullemond 
Bron: e-mail: George Farebrother 
(geowcpuk@gn.apc.org), "Meeting with a Naval 
Officer", 23 januari 1997 

OPWERKING VAN PLUTONIUM EEN ACHTERHAALDE ZAAK 

Greenpeace heeft onlangs de Nederlandse samenleving, met name het ministerie van Economische 
Zaken, de betrokken elektriciteitsmaatschappijen en de politieke partijen geconfronteerd met de opvatting dat 
het niet langer verantwoord is door te gaan met het opwerken van plutonium uit gebruikte brandstofstaven van 
kerncentrales (zie NRC/Handelsblad van 3 december). Opwerking is een techniek waarbij deze brandstofstaven 
gescheiden worden in een aantal fracties, namelijk plutonium dat een splijtstof is, uranium en radioactief afval. 
Hun bewering dat deze bezigheid zo spoedig mogelijk gestopt moet worden is onder andere gebaseerd op een 
rapport van de Technische Universiteit Eindhoven, waarbij schrijver dezes direct betrokken was. In dat rapport 
zijn de proliferatie aspekten en een aantal technisch-economische aspekten van opwerking geanalyseerd. 

Eén van de raakties in de media was afkomstig van de heer den Boer, directeur van Borssele, 
binnenkort onze enige kerncentrale, die beêindiging van de opwerkingscontracten resoluut van de hand wees 
omdat het zijn elektriciteitsmaatschappij veel extra geld zou kosten vanwege onder andere boeteclausules. Dit 
in tegenstelling met de bewering van Greenpeace dat stoppen met opwerking een voordeel voor Borssele van 
284 miljoen gulden zal opleveren. Dit roept om nadere uitleg, want het kan niet zo zijn dat beide partijen gelijk 
hebben. De zaak is des te meer van belang omdat een kamerleden van diverse partijen het ministerie van EZ 
om nadere toelichting hebben gevraagd en dit ministerie eind januari met een rapport moet komen. 

In de brede context is er echter meer van belang dan alleen de centenkwestie. Het gaet ook om een 
oude kwestie, de proliferatiegevoeligheid van opwerking en de milieu aspekten. Bij proliferatie moet gedacht 
worden aan de kans op onbedoelde verspreiding van plutonium naar landen die belangstelling hebben hiervan 
een kernwapen te maken. Bij milieu aspekten speelt de radioactieve belasting van de omgeving van de 
opwerkingsfabriek en de gevolgen van opwerking voor de kwaliteit van het radioactief afval een rol. 

Oorsprong 
Maar misschien is het goed om de lezer 

eerst terug te voeren naar het waarom van opwer
king. Opvierking is historisch direct verbonden met 
de optie van snelle kweekreactoren. Deze reacto
ren hebben aanzienlijke hoeveelheden plutonium 
nodig om te kunnen opstarten om daarna het 
overgrote deel van uranium, dat ongeschikt is voor 
splijting te kunnen omzetten in wel splijtbaar pluto
nium. Op die manier zou de grondstof uranium 
uiteindelijk 50 tot 100 maal beter benut kunnen 
worden dan in conventionele kernreactoren. Deze 
droom is wreed verstoord. Deels door politiek
sociale aspekten -Kalkar is al gesloten voordat de 
centrale één moment heeft gedraaid-, deels door 
ernstige technische problemen -de Franse Su 

perphénix heeft in de afgelopen tien jaar nauwelijks 
gedraaid en is nu zijn status van kweker door de 
Franse regering ontnomen. Ook in Frankrijk, num
mer één in de wereld wat betreft het belang van 
kernenergie, is het dus einde van het avontuur. Op 
Japan na, dat ook kampt met grote technische 
moeilijkheden, is het in de wereld over en uit met de 
kweekoptie. Uit deze noodsituatie is de gedachte 
opgekomen om zogeheten MOX (Mixed OXide) 
brandstofstaven, vervaardigd uit uranium en ca. 8% 
plutonium in gewone kerncentrales te gaan gebrui
ken en zo een goede bestemming te vinden voor 
iets dat anders gedoemd was afval te worden. En 
het liefst als blijvende bezigheid en niet alleen om 
het reeds aangemaakte plutonium op te maken. 
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Proliferatie 
Het mogelijke proliferatie aspect heeft in de 

debatten in de Tweede Kamer in het begin van de 
jaren tachtig zeer zwaar gewogen. in feite verlang
den de kamerleden een 1 00% garantie dat met het 
Nederlandse plutonium nooit iets zou kunnen 
gebeuren in die richting. We zijn er in ons onder
zoek achter gekomen dat zo'n verzekering niet te 
geven is. Dat is bepaald niet hetzelfde als de 
bewering dat er iets mis is gegaan met het Neder
landse plutonium. Die laatste bewering zal men van 
mij niet horen. Het is al te gemakkelijk -en zelfs 
misleidend- om de vermoedelijke Nederlandse 
plutoniumproduktie van ca. 3.800 kg over het 
gehele tijdperk (dus tot 2004) te delen door 5, 6 of 
7 en te concluderen dat een potentiêle bron van 
meer dan 500 kernwapens is geschapen. Van veel 
meer belang is dat van het Nederlandse plutonium 
dat in het Franse La Hague wordt opgewerkt 
contractueel 97% terugkomt naar Nederland (of 
naar een andere bestemming) en dus 3%, en voor 
Borssele is dat ca. 100 kg minus zeer geringe 
procesverliezen, in Frankrijk achterblijft. Bij mijn 
weten is er in Nederland geen enkele zekerheid wat 
met dit plutonium gebeurt. Vermoedelijk komt het 
terecht in de Franse civiele plutoniumstroom, maar 
het probleem is dat we dat niet zeker weten en dat 
civiele en militaire nucleaire zaken in Frankrijk 
ressorteren onder één instantie, het CEA. Het is 
ook van belang dat betrokkenen zich realiseren dat 
er in feite geen Nederlands plutonium met een 
vlaggetje erop bestaat: we krijgen een gelijke 
hoeveelheid (in feite dus 97%) terug als we ingele
verd hebben. Men kan ook vragen stellen in finan
cieel opzicht. Er wordt goed betaald voor opwerking 
en we hebben geen enkele zekerheid dat de Neder
landse guldens strikt in het civiele circuit blijven. 
Toch een mogelijke en meer directe financiering 
van het Franse kernwapen dan via de belasting op 
Franse wijn. Het is vooral aan het Nederlandse 
parlement hoe zwaar het wil tillen aan boveng
enoemde onzekerheden. Persoonlijk vind ik het 
perspectief van mogelijke beêindiging van opwer
king in het algemene kader van non-proliferatie 
veel belangrijker. Oe Verenigde Staten heeft zich al 
vanaf het presidentschap van Carter ingezet voor 
uitbanning van opwerking in de civiele sector. In de 
VS gebeurt het dus ook niet. Het opstarten van 
kleinschalige opwerking onder het voorwendsel van 
civiele doeleinden, maar met de heimelijke doelstel
ling er kernwapens van te maken, is al te vaak aan 
de orde geweest. Het speelde in de jaren tachtig in 
Irak, het speelde enige jaren geleden in Noord
Korea (hopelijk bedwongen door de inzet van de 
VS) en het speelt nu weer bij de levering van 
kamcentrales aan Iran. Pas als en de VS, en 
Europa, en Rusland en Japan opwerking hebben 
afgezworen als een nutteloze activiteit, wordt 
duidelijk dat het streven naar opwerking door enig 
land reeds bij voorbaat een foute zaak is, en direct 
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als een non-proliferatie bezigheid gebrandmerkt 
kan worden. Het zou betekenen dat één van de 
twee wegen naar de ''bom" praktisch onbegaanbaar 
is geworden. 

Oe economie. 
Is het hergebruik van plutonium nu profita

bel of niet? Uit een aantal studies blijkt dat dit niet 
het geval is. Er is slechts variatie in het verschil in 
kosten tussen een enkelvoudig gebruik van urani
um als splijtstof met integrale opslag van de ge
bruikte brandstofstaven daarna tegenover een 
cyclus waarbij ook opwerking plaats vindt. Oe door 
Greenpeace gehanteerde belangrijke studie van de 
Duitse overkoepelende elektriciteitsindustrie (VDE) 
laat zien dat opwerking na afloop van het gebruik 
ruim tweemaal zo duur is als integrale opslag van 
de staven (3.360 tegen 1.550 DM per kilogram). 
Ook de VDE ziet zich geplaatst voor het dilemma 
continuering van de opwerking of niet en heeft dus 
belang bij een goede, evenwichtige afweging. Wat 
in verband met de vraag of men bestaande contrac
ten moet openbreken of niet van groot belang is, is 
dat voor boeteclausules eventueel 1.810 DM per kg 
beschikbaar is, voordat het openbreken financieel 
nadeel oplevert. Oe opwerking sec kost vrijwel 
precies evenveel, 1.800 DM per kg. Dus zelfs met 
volledige schadeloosstelling aan de Fransen 
springt Borssele er nog goed uit. Greenpeace heeft 
naar Duits voorbeeld een boeteclausule van 330 
DM per kg gehanteerd en baseert daar zijn 284 
miljoen gulden voordeel op, en mogelijk is dat te 
optimistisch. Van belang is echter tevens om te 
beseffen dat als de opslag van plutonium en urani
um langer uitloopt dan geschat en eventueel pluto
nium ''verkocht" moet worden tegen een negatieve 
prijs, de kosten van opwerking nog verder kunnen 
oplopen dan de Duitse berekening aangeeft. Een 
negatieve prijs mag absurd klinken, maar bij de 
''verkoop" van Kalkar brandstofstaven naar de VS 
-die overigens niet doorgaat vanwege een militair 
luchtje aan het contract- was sprake van een toegift 
van ca 35 miljoen dollar! 

Milieubezwaren. 
Er is echter meer dan proliferatie en econo

mie. Eén van de aspekten die ik me voor de aan
vang van de studie niet voldoende had gereali
seerd, is dat geen sprake is van het effectief "op
branden" van het gevaarlijke plutonium in de MOX 
brandstofstaven. Het eindresultaat is dat na enige 
jaren gebruik het plutoniumgehalte van een MOX 
staaf ca. 80% is van dat van het begin. Men blijft 
dus met het afvalprobleem van plutonium zitten. Het 
is nog erger, de inhoud van radioactieve transura
nen (americium e.d.) neemt taktoren (tot meer dan 
een factor 1 00) toe en dat betekent dat het MOX 
afval na enige honderden jaren veel radioaktiever 
blijft dan gewoon afval. Bovendien zitten we nog 
met een zeer grote hoeveelheid laag radioactief 
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uranium dat de verrijkingsfabrieken niet willen 
verwerken uit vrees voor besmetting van hun 
installaties. Ook de veiligheid van de centrales 
neemt niet toe door het gebruik van MOX brand
stofstaven. Het aantal MOX staven wordt al beperkt 
tot het aantal regelstaven in de reactor. Het bewa
ken van de criticaliteit van de reactor (hij mag niet 
"uit" gaan en hij mag niet uit de hand lopen) wordt 
met MOX iets moeilijker. 

Men zou kunnen opwerpen dat er dan toch 
in ieder geval splijtbaar uranium wordt uitgespaard 
door het toepassen van MOX brandstofstaven. Dat 
is op zich waar, maar het blijkt dat de verrijkings
fabrieken om de wille van de economie in de jaren 
tachtig een meer verspillende manier van uranium
gebruik zijn gaan toepassen. Het komt er kort en 
goed op neer dat toepassing van 20% aan MOX 
brandstofstaven en het weer oppakken van de oude 
manier van verrijken eenzelfde besparing oplevert, 
beide met extra kosten. Als het een (bij verrijking) 
niet gebeurt, is er naar mijn mening geen echte 
discussie over de tweede mogelijkheid (MOX 
toepassing) mogelijk. 

Wat betreft het milieu springt echter één 
zaak er duidelijk uit. Een opwerkingsfabriek is op 
zich een enorme milieuvervuiler. Zowel de civiele 
als de militaire nucleaire aktiviteiten staan bekend 
om een milieuvervuiling die zijn weerga niet heeft. 
Het blijkt dat de centrale in Borssele op zich een 
schoon bedrijf is in verhouding met wat in La Hague 
aan radioactiviteit geloosd wordt voor datzelfde 
Borssele. Dat blijkt namelijk meer dan honderd 
maal zoveel te zijn. Bovendien is het aandeel van 
Borssele in La Hague slechts ca. 1%, zodat de 
milieuvervuiling van la Hague equivalent is met 
meer dan 10.000 Borssele centrales! Vergelijken 
we deze emissies met een gekwalificeerde ramp 
van zeer grote omvang als Tsjernobyl, dan blijkt de 
emissie in la Hague per jaar wel beduidend minder 
te zijn (ca. een factor 25), maar voor de directe 
omgeving is de belasting nog altijd veel te veel en 
gaat bovendien voorlopig jaar in jaar uit door. 

Toekomst 
Het is met de huidige vooruitzichten niet te 

verwachten dat opwerking van plutonium en de 
fabricage van MOX brandstofstaven een lang leven 
zijn beschoren. De kans dat landen buiten Frankrijk 
nieuwe opwerkingscontracten zullen afsluiten acht 
ik 
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zeer klein. In Frankrijk (en hetzelfde geldt voor 
Groot-Brittanniê) zal dat vooral afhangen van het 
krachtenspel tussen de nucleaire lobby die graag 
zoveel mogelijk activiteiten wil laten doorgaan en 
de elektriciteitsmaatschappijen die evenals elders 
niet zitten te wachten op de introductie van MOX 
brandstofstaven. Vanuit Duitsland is zelfs al twee
maal afgezien van een nieuw contract. De vraag is 
of Nederland, met het ministerie van EZ voorop, 
zich de moeite wil getroosten om het opzeggen van 
de contracten en het extra werk dat daaraan ver
bonden is aan te gaan, of liever uit de weg gaat. In 
het verteden is gesuggereerd dat het opzeggen van 
de contracten door Nederland niet meer de moeite 
waard is. Dat is niet juist: meer dan de helft van de 
door Nederland te produceren plutonium is op dit 
moment nog niet opgewerkt. 

Op zich moet nog één vraag beantwoord 
worden. Is Nederland in staat om een gewijzigde 
beleidsbeslissing ook uit te voeren. Het blijkt dat 
COVRA directeur Codée er geen probleem inziet 
om integrale brandstofstaven in plaats van het afval 
van la Hague op te nemen. In kubieke meters 
wordt het afvalprobleem dan zelfs gereduceerd. De 
huidige vergunning zal dan wel op tijd moeten 
worden aangepast. Het zou nuttig zijn als Greenpe
ace bereid en in staat zou zijn om andere milieuor
ganisaties over te halen zich hier niet tegen te 
verzetten, gegeven het feit dat het afval hoe dan 
ook in Nederland zal moeten worden opgeslagen. 
Ook een tijdelijke opslag in de bassins van Borssele 
blijkt geen probleem te kunnen zijn, de vrije capaci
teit is goed voor ca. acht jaar en dat is globaal 
voldoende voor de resterende looptijd van Borsse
le. Het is goed wanneer de betrokken kamerleden 
niet te snel genoegen nemen met te globale ant
woorden van EZ en het is nog beter als EZ bereid 
is de gehele situatie met een open oog opnieuw in 
studie te nemen. 

dr. Bart van der Sijde, de auteur is als hoofddocent 
Natuurkunde en Samenleving verbonden aan de 
Technische Universiteit Eindhoven 

Dit artikel verscheen eerder in ingekorte vorm in 
NRC handelsblad, opiniepagina, dinsdag 7 januari 
1997 

BERICHTEN UIT DE REPUBLIEK FREIES WENDLAND 

De eerste week van maart was het weer zover. In Wendland, 1 00 km ten Zuid-Oosten van Hamburg, 
werd voor het derde achtereenvolgende jaar een spektakel opgevoerd rond de ongewenste komst van 
containers met hoog-raclioactief afval. De spelende partijen waren enerzijds de plaatselijke bewoners (±1 0.000) 
en hun sympathisanten (±5.000), anderzijds de Duitse (deels militaire) politie (±30.000). Een ooggetuigenver
slag. 
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Wendland 
Wendland vormde vroeger een Westduitse 

uitstulping langs de Elbe, aan twee kanten omringd 
door Oost-Duitsland. Hoge roodwitte zendmasten 
van waaruit tijdens de Koude Oorlog een groot 
communistisch gebied van peptalk kon worden 
voorzien prikken er nog als historische pilaren uit 
de horizon. Dit zijn echter niet de enige nagelaten 
politieke monumenten. Omdat de Westduitse 
overheid zich geen zorgen wilde maken over het 
wel en wee van de rondom wonende Oostduitsers 
en de streek zelf slechts verspreid liggende boeren
dorpjes kende werd de laatste decennia het ene na 
het andere kernenergieplan voor de regio uit de 
mouw geschud. Aan de grens heb je hooguit de 
helft van de oppositie. Kerncentrale, opwerkingsfa
briek, dumpen van afval: alles passeerde de revue. 
Hoewel de meeste plannen wegens het voortduren
de verzet ter plaatse niet realiseerbaar bleken te 
zijn, werden vier projekten voor de opslag van 
kernafval bij Gorleben realiteit. Al deze projekten 
bevinden zich ten zuiden van het dorp Gorleben in 
een uitgestrekt bos. 

Opslag van vaten 
In 1984 is een opslaghal voor laag-radioac

tief afval in gebruik genomen. Deze is inmiddels 
over de helft gevuld met vaten. De transporten met 
dit afval naar Gorleben arriveren nog steeds. 1296 
roestige vaten met onbekende inhoud moeten nog 
op een of andere manier voor onderzoek retour en 
van de vaten die de eerste vier jaar arriveerden is 
geen zorgvuldige registratie bijgehouden. Eind 
1995 is de vergunning voor toelaatbare opgeslagen 
radioactiviteit in de hal verduizendvoudigd. In 1996 
is in de omgeving van de hal duidelijk verhoogde 
straling geconstateerd. 

CASTOR -hal 
De Castor -hal heeft plaats voor 420 Castar

containers met hoog-radioactieve gebruikte splijt
stofstaven. 11% jaar kon deze opslag worden 
verhinderd. Op 25 april1995 arriveerde de eerste 
Castor onder begeleiding van 7000 agenten om het 
verzet van 2000 bewoners weg te slaan. De trans
porten rijden per trein tot Dannenberg. De contai
ners worden vervolgens overgeladen op vrachtwa
gens om de laatste 19 km over de weg af te leggen. 
Een maand na dit eerste Caslor-transport is de 
vergunning uitgebreid tot opslag van alle soorten 
hoog-radioactief afval, dus ook de glazen blokken 
met Duits afval uit de buitenlandse opwerkings
fabrieken. Het eerstvolgende transport in 1996 
bevatte deze glazen blokken uit het Franse La 
Hague. De politie baande zich met behulp van 
19.000 geüniformeerden gewelddadig een weg 
door het verzet van 10.000 tegenstanders van de 
atoompolitiek. 
3 maart jl. vond een gecombineerd transport van 6 
containers met splijtstofstaven en opwerkingaafval 
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plaats. De politie inzet brak weer een nieuw record: 
30.000 in groene hamassen gestoken ordehandha
vers probeerden op intimiderende wijze de blok
kades van 15.000 mensen te breken. Hierover 
verderop meer. 

Proefverwerkingsfabriek (Pilotkonditionierungsanla
ge) 

In deze fabriek zijn proeven gepland hoe 
hoog-radioactief afval geschikt kan worden ge
maakt voor eindopslag. Ook zullen hier reparatie 
werkzaamheden aan kapotte Castar-containers 
plaatsvinden. Blijkbaar zijn deze containers toch 
niet helemaal onkwetsbaar. Het fabrieksgebouw is 
voor 80% voltooid. Deelvergunningen moeten nog 
verstrekt worden. De fabriek treedt op zijn vroegst 
eind dit jaar (1997) in werking. 

Opslag in zoutmijn 
Voor 2010 is gepland het hoog-radioactief 

afval in een zoutmijn bij Gorleben op te slaan. Het 
onderzoek en het boren heeft de Duitse staat tot nu 
toe meer dan 2 miljard D-mark gekost. Één mijn
schacht is inmiddels al eens ingestort en de 
toekomstige opslagruimte is al eens vol water gelo
pen. Intussen is men op een diepte van 840 meter 
bezig twee schachten horizontaal met elkaar in 
verbinding te brengen. De eigenaar van de 
zoutmijnbouwrechten, graaf Bernstorff, een tegen
stander van atoomenergie is in onteigeningsproce
dures van de kant van de staat verwikkeld. Om de 
opslag te dwarsbomen heeft de graaf in samenwer
king met meer dan 400 geestverwanten een eigen 
zoutmijnbouwfirma opgericht om op een commerci
ele manier weinig zout op de markt te brengen. 
Hiermee wordt het voor de Duitse regering bijzon
der moeilijk de onteigening door te zetten. 

De aktiesin maart 1997. 
Begin maart was het zover. De alarmdag 

X3 trad in werking. Wegens de intrekking van 
politieverloven en de grote mobilisatie van deze 
gezagshandhavers zullen de transporten niet snel 
onopvallend in stilte voorbij gaan. Om de motivatie 
van de bevolking nog wat te versterken deed de 
politie eind februari bij verschillende tegenstanders 
van kernenergie al invallen en huiszoekingen. Het 
verzet was na de repressie van vorig jaar weer ge
groeid. Deze keer besloten ook de lokale brand
weer en het waterleidingbedrijf geen water te 
leveren voor de waterkanonnen en de gemeentera
den weigerden de politie slaapgelegenheid ter 
beschikking te stellen. Toen de hogere overheid via 
gerechtelijke wegen desondanks sporthallen toege
wezen kreeg besloten scholieren spontaan in 
samenwerking met hun ouders en leraren een 
aantal sporthallen te bezetten. Het leek erop dat de 
politie zich hun slaapkamer binnen zouden moeten 
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vechten. Na langdurige onderhandelingen hebben 
de kinderen zich naar buiten laten dragen. 

Demo in Lüneburg 
Op zaterdag 1 maart was er een start

demonstratievan ±15.000 mensen in LOneburg. Om 
de politie al vast bezig te houden en hiermee de 
kosten van het transport op te drijven was er o.a. 
aan het eind een bezichtiging van de spoorbaan 
aangekondigd. Hier kwam weinig van terecht. Na 
afloop zette een grote stoet zich in beweging naar 
het Wendland. De reden om in konvooi te gaan was 
dat er politieafzettingen zouden kunnen zijn. Samen 
sta je sterk. Langs de twee spoorlijnen naar Dan
oenberg en langs de twee wegen naar Gorleben 
verdeelde de stoet zich over ruim tien kampen. De 
plaatselijke boeren hadden hiervoor akkers ter 
beschikking gesteld, sanitair, waterleiding, grote 
tenten, stro, eten, in alles was voorzien. 

Zo kreeg iedere groep een stuk eigen route 
toebedeeld. De afspraak was elkaar niet in de 
andere delen van het traject lastig te vallen. leder
een kon kiezen voor een aktie vorm waarin zijlhij 
zichzelf het beste thuis voelde. Het uitblijven van 
leiding en kuddegeest stimuleerde sterk de creativi
teit. De organisatie binnen de kampen gebeurde 
volgens het 'basisgroepenmodel' zoals in 1980 in 
Dodewaard. Elke twee uur konden de ongeorgani
seerden samen met anderen een nieuwe basis
groep vormen, waarmee gezamenlijk aktie bijdra
gen voorbereid werden en waarvan afgevaardigden 
deel konden nemen aan vergaderingen voor alge
mene besluitvorming. In deze organisatievorm kun 
je met duizenden mensen tot beslissingen komen 
terwijl de betrokkenheid van iedereen gewaarborgd 
is. Bovendien voel je je niet zo snel verloren in de 
massa, iets wat zeker van pas komt als de politie je 
pijnigt. 

Concours hippique 
Zondag 2 maart startte vanaf de poorten 

van de opslagplaats bij Gorleben een stinkparade, 
een demonstratie van 570 tractoren met versierde 
aanhangwagens. Het deed denken aan een dorps
feest, maar het grote verschil was dat de opgesier
de karren stuk voor stuk een aanklacht tegen de 
Duitse energiepolitiek en de bijbehorende politie
staat uitbeeldden. Zo reden er naast een kar van de 
tandartsen tegen kernenergie en van de lesbische 
boerinnen tegen kernenergie o.a. een semi
waterkanor'l en een met botten en schedels behang
en begrafeniskar mee. Na afloop parkeerden :1:60 
boeren hun tractoren schots en scheef door elkaar 
in het dorp Splietau, dat tijdens de vorige twee 
transporten onder veel politiegeweld gebukt ging. 
De eerste blokkade was een feit. Hiermee was de 
zuidelijke route afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Dit schiep meteen de mogelijkheid om her en der in 
het bos houten barricades over de weg op te 
richten, afgewisseld met tunnels en 2 meter diepe 
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goten. Onvoorstelbaar hoe in korte tijd door noeste 
handarbeid deze speciaaf voor de letterlijk loodzwa
re transporten versterkte weg tot een concours 
hippique werd omgevormd. 

Met de trein 
Op het tijdstip dat maandagochtend 3 april 

vanuit de nabijheid van het Zuidduitse Neekarwest
heim de trein met stralende containers ging rijden 
begon in heel Duitsland de aanloop naar dag X. 
Langs het hele traject gingen mensen de straat op 
om een daad te stellen. Her en der probeerden 
groepen demonstranten de spoorweg te bezetten. 
Omdat de politie met honden er niet in slaagde de 
bezetters steeds voor te blijven bewoog het trans
port zich af en toe in hetzelfde tempo voort als het 
door knarsende harnasgeluiden begeleide joggen 
van de politie. Bommeldingen brachten het gevaar
te af en toe tot stilstand. Langs de eventuele uitwijk
routes zaten mensen paraat. 

Naarmate de trein de eindbestemming 
naderde werden de periodes van oponthoud langer. 
Bij Lüneburg en Hitzacker zaten honderden mensen 
op de rails. Bij Oahlenburg in het bos kort voor het 
eindpunt bevestigdenen twee mannen zich in met 
snelbeton gevulde pijpen aan de spoorweg. Het 
duurde uren voordat ze verwijderd waren. Vervol
gens moest een nieuw stuk rails aangelegd worden, 
waarna nog verschillende vuren op het traject 
werden geblust. 

Het straatleven 
Op de maandagochtend waren in het 

Wendland zelf inmiddels de kampen leegge
stroomd. Het lag in de bedoeling op de straat te 
gaan wonen, omdat wachten tot het laatste moment 
een onaangename confrontatie met een overmacht 
aan politie zou kunnen opleveren. Vanuit het kamp 
in Splietau vestigden zich onder het mom 'Wir 
stellen uns X-tausend mal quer' enkele duizenden 
mensen zo dicht mogelijk bij de overlaadkraan aan 
het einde van de spoorweg. De door hen geplande 
geweldloze menselijke blokkade was gerealiseerd. 
Boeren brachten karren vol stro en boomstamme
tjes als zitmeubels. Het welbekende Rampenplan 
uit Sittard kwam als een professioneel cateringbe
drijf warme vegetarische milieuvriendelijke maaltij
den presenteren. Deze groep presteerde het de 
hele week dag en nacht voor duizenden mensen te 
koken. Zonder deze service zou de helft van de 
aktivisten steeds onder weg zijn geweest om hun 
eigen voedsel met het bijbehorende afval te scoren. 
Zo zorgden 30 koks ervoor dat het aantal mensen 
in de aktie verdubbelde. Oe stemming zat er mede 
dankzij het voorjaarszonnetje goed in. 

Grote hilariteit ontstond er over een 
kettingbotsing van een pantservoertuig met twee 
waterkanonnen waarbij beide kanonvoertuigen total 
loss waren (schade 1% miljoen 0-mark). De volgen
de dag bleef ook nog zo'n waterkanon in een 
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daarvoor gegraven goot steken. Verheugd werd het 
nieuws over de regelmatige treinvertraging ont
vangen. De trein arriveerde in plaats van maandag
middag 5 uur pas in het holst van de nacht om een 
uur of 2, toen de meesten zich al voor wat slaap 
hadden neergevleid. In deze heldere nacht met 
stevige vorst was er veel ganzentrek. Opvallend 
was dat zowel Friese als Finse aktivisten de roep 
van de kolganzen als voorjaarsgeluiden ervoeren. 
Voor de een gold het als het vertrek, voor de ander 
als de aankomst Het was net of spraken de ganzen 
ons moed in. Helaas nam het lawaai van politiehe
likopters gedurende de nacht en de daaropvol
gende dagen steeds toe. Straling is niet de enige 
milieuschade van kernenergie. De bijbehorende 
politiestaat levert met geluidhinder, traangas en het 
met pantserwagens door akkers en bossen rijden 
haar eigen bijdrage. 

Renewable energy 
Dinsdagochtend 4 maart ontwaakten de 

wegbewoners met een dikke laag ijs op de slaap
zak. Het drinkwater in de flessen was bevroren. Het 
oprechte idealisme liet zich blijken: niemand had 
zich richting hete containers begeven om zich met 
behulp van de daar aanwezige kernenergie op te 
warmen. Rampenplan schiep de mogelijkheid om 
'renewable energy' in de praktijk te leren kennen. 
Twee vrouwen kwamen met een metalen fles 
kokend hete thee aanlopen. In plaats van de thee 
meteen zelf op te drinken en de mond te branden 
werd de fles tussen de ijzige slapers ingelegd. 
Grote stoomwolken stegen op. Het was zeer aang
enaam op zo'n koud moment via een dergelijke 
stoffelijke en morele warmte te ontwaken. Toen de 
thee voldoende voor consumptie was afgekoeld 
werd hij geschonken en gedronken om ook inwen
dig nog op temperatuur te komen. De zon toonde 
zich spoedig als betrouwbare energieleverancier 
solidair. 

De Castor-containers werden ondertussen 
op het treinstation onder zware politiebewaking stuk 
voor stuk overgeladen op diepladers. De gamma
straling bleek op 21 meter afstand al de wettelijke 
norm te overschrijden. Dit droeg niet bij aan de 
motivatie van de betrokken dienders rondom. 
Aangezien het om een conflict tussen de Duitse 
anti-kernenergiebeweging en het energiebeleid van 
de Duitse regering gaat en men van de AKB niet 
hoeft te verwachten dat ze via sabotage een nucle
air ongeluk creêren was het na enige uitleg voor 
veel agenten duidelijk dat ze zelf eigenlijk slechts 
als extra probleemfactor fungeren. Pijnlijk voor het 
volk, duur voor de regering, ongezond voor henzelf. 
Als de politie thuis zou blijven zou de Duitse rege
ring gedwongen worden een voor het volk accepta
bel energiebeleid te ontwikkelen. Helaas is er haast 
geen gezagsgetrouwer type dan de politierobot, 
consequenties werden dus niet getrokken. De hele 
dinsdag was er een toestroom van kemenergiete-
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genstanders te constateren, vergezeld van een 
dubbel aantal politie. Ook de pers was goed verte
genwoordigd. Voor Duitsland was er de grootste 
perssamenscholing sinds de val van de Berlijnse 
Muur, toen een record gevestigd was. 

tn het dorpje Clenze was een kleuterde
monstratie. De kleuters hielden een half uur lang 
met hun speelgoedtractoren op een kruispunt een 
kabouterblokkade. Ze eisten een stralingsvrije 
toekomst voor de komende generaties. Een 
kinderdemonstratie in LOchow maakte kennis met 
de wapenstok. Het politiegroen ging steeds meer 
het landschap bepalen. Artsen konden hun pati
enten niet meer bezoeken, verplegers moesten 
soms omwegen van meer dan 100 km maken om 
dan alsnog op een politieafzetting te stuiten. 

I had a dream! 
De ontruiming van de blokkade startte 

woensdagochtend om 1 uur. Meer dan 7.000 
mensen hadden zich over de hele breedte op straat 
genesteld, dicht op elkaar over een lengte van 350 
meter. Aangezien de hele groep zich hield aan een 
geweldloos verzet had de politie juridisch (naar 
Duits recht) niet het recht meteen iedereen stuk te 
slaan. Een groot gehelmd politiekordon probeerde 
door schijnwerpers belicht de mensen stuk voor 
stuk weg te slepen. De snelheid was 40 meter per 
uur. Met dit tempo konden mensen halverwege de 
blokkade gerust een dutje gaan doen. Ondergete
kende kreeg meteen een typisch Nederlandse 
droom van rondwiekende tuinwindmolentjes. De 
betere energie achtervolgde me zelfs tot in mijn 
slaap! Helaas werd ik na een minuut alweer wakker 
en tot mijn verbazing ging het snorgeluid van de 
wieken door. Het waren helikoptergeluiden met 
bijbehorende wind! Het was bemoedigend te reali
seren dat met een half miljoen mensen zo'n ontrui
ming een kleine 3 weken in beslag zou kunnen 
nemen. 

Ondertussen kwam het nieuws binnen dat 
in het dorp Quickbom op de noordelijke route 
ondanks de totale politiebezetting op straat toch 
nog tunnels van huis naar huis onder de straat door 
gegraven waren. Na twee uur sleep-, trek- en trap
werk raakte het geduld op en werden waterkanon
nen ingezet. Aangezien velen al op zaterdagavond 
een stortbui als goede oefening ervaren hadden en 
de opnieuw te verwachten lentezon nog vers in het 
geheugen lag ging ook voor dit geweld bijna nie
mand opzij. Dit watergeschut vertraagde de opera
tie omdat het water de te verslepen toch al gemid
deld niet lichte Duitsers verzwaarde. Bovendien 
moesten de dienders voortdurend tussen het 
waterkanon en de blokkeerders in opereren, waard
oor ze zelf voortdurend in de nek werden begoten. 
Voor diegenen die van de straat verwijderd waren 
stonden in de akkers pannen met soep en thee. 
Boeren brachten karrevrachten met slaapzakken, 
dekens en brandhout om geen kou te vatten. Het 
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was fascinerend te zien hoe mensen in de rij ston
den om ook in de blokkade plaats te nemen en een 
douche te ondergaan. Er was te weinig plek op 
straat. Na een uur of 7 was het politiegeduld echt 
op en werd de aanval van twee kanten geopend. 
Pogingen om via het slaan met de wapenstok de 
boel te laten escaleren mislukten. Weliswaar was 
de verontwaardiging bij de slachtoffers groot, maar 
desondanks bleef bijna iedereen tot het laatste 
moment zitten en beheersten de omstanders zich 
tot pogingen het geweld te matigen. Om 1 0 uur was 
de blokkade geruimd en begonnen de vrachtwa
gens te rijden. 

Ze stonden echter snel weer stil: Vier 
vrouwen hadden tussen eikentoppen aan weers
kanten van de weg kabels gespannen en bewogen 
zich als trapezewerksters met alpinistengereed
schap heen en weer. Het duurde twee uur voordat 
ze gearresteerd waren, boven het begin van het 
reeds ingang gezette transport. Daarna ging het 
transport redelijk snel. Met pantserwagens, harde 
waterkanonnen, traangas, honden, paarden en 
stokken werd op een zeer intimiderende wijze een 
weg door de volgende kleinere blokkades en 
rookgordijnen gebaand. Bewoners werden met de 
knuppel hun eigen tuin in gemept. Volgens het 
Algemeen Dagblad van zaterdag 8 maart had de 
politie zelf langs de weg hopen stenen klaargelegd 
om de boel te laten escaleren en met goed fatsoen 
bloed te kunnen laten vloeien. Voor dergelijke 
provocaties was herhaaldelijk gewaarschuwd. 

Terwijl dit strijdgewoel op de noordelijke 
route plaatsvond landde een speciale politie een
heid bij het dorp Splietau om provocerend van de 
60 tractoren daar de banden en kabels door te 
snijden. Dit gebeurde onder het oog van de plaat
selijke bewoners die met grote portretfoto's van de 
dorpskinderen op hun borst hun eigen dorp van 
straling probeerden te vrijwaren. Schade: 60.000 0-
Mark. Dergelijk politiegeweld verklaart ook waarom 
bijna iedereen begrip toont als er eens een steen 
naar de politie wordt geworpen of als er een klap 
teruggegeven wordt. Als er diskussie is in zulke 
gevallen gaat het meer over tactiek, strategie en 
publiciteit die met dergelijke middelen gepaard 
gaan. Het werkte daarom ook bijzonder goed dat 
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ieder een eigen stukje route naar eigen eer en 
geweten kon beschermen. 

WaBnun? 
Na afloop heerste er ondanks de 300 

gewonden en ondanks het voltooide transport een 
goede stemming. Toen de helikopters 's nachts 
verdwenen waren vulde het geroep van kraanvo
gels de stilte, de kraanvogels die qe scholen rond 
Tsjernobyl en Hiroshima sieren als symbool tegen 
nucleair geweld. Het transport was weer duurder 
geweest (de hoogste schatting in de pers kwam op 
170 miljoen D-mark) en financiêle argumenten 
tellen. Bovendien was het verzet weer duidelijk 
verbreed. De politici wringen zich tijdens en kort na 
zulke akties in allerlei bochten om ~ doodlopende 
weg van atoompolitiek al dan niet met goed fatsoen 
begaanbaar te houden of te verlaten. Dit kan hen 
op zijn minst behoeden voor het nemen van nieuwe 
ongewenste initiatieven. Dat is het mooie van de 
Duitse AKB: Ze geloven in hun eigen kracht en 
besteden de besluitvorming niet uit aan onder
handelende politici en milieu-lobbyisten. Ook al zie 
je niet direct het gewenste resultaat, dergelijke 
akties dragen belangrijk bij aan de democratisering 
van de samenleving. leder dorp wil c;1irecte inspraak 
als er weer eens een snelweg of vuilstort gepland 
is. Ondertussen komt de Duitse overheid met 
verschillende compromisvoorstellen: Opslag van 
het afval in de kerncentrales zelf, opslag in 
tussenopslagplaatsen verspreid over de verschil
lende deelstaten (goed voor een totale verbreding 
van de A.B.); tegen betaling het afval in La Hague 
laten blijven; en dumping op een eilandje in de 
Stille Oceaan. Uit deze voorstellen blijkt dat de stap 
om te stoppen met atoomenergie nog niet gezet is. 
Toch zou het mooi zijn als dat gebeurt, want daar
mee zou de nucleaire industrie weer een zware 
klap toegebracht worden. Dit zal ook op internatio
naal niveau doorwerken. Om de helpende hand te 
bieden in deze beleidsvorming ra~d ik de lezers 
aan volgende keer ook van de partij te zijn. ledere 
persoon telt en als je thuis zit kor:n je geen stap 
verder! 

Geert 

DUITS NUCLEAIR AFVAL EXPORT 

Opnieuw is het eiland Palmyra genoemd als mogelijke plaats om kernafval te storten. Op 8 februari 
melde de Franfurter Rundschau dat experts van de regerende CDU en oppositie (SPD) plannen voor afval 
export naar Palmyra. Palmyra wordt hier genoemd als alternatief voor Gorleben. 

Palmyra is een atol in het Noord-Oosten 
van de Stille Oceaan, ten zuiden van Hawaii ong
eveer 300 kilometer noord van Tabuaeran in het 
oostelijk deel van de republiek Kiribati. Palmyra 
bestaat uit 39 eilandjes met een oppervlakte van 
560 hectaren. In 1996 werd het atol gekocht van 
een Hawaïaanse familie door Amerikaanse inves-

teerders en valt nu onder het Amerikaans binnen
landse zaken departement. At sinds 1979 hebben 
de VS. plannen om kernafval op het atol te dumpen. 
Deze plannen stranden echter op wereldwijd verzet. 
Afgelopen jaar heeft Fuel and Security lnc. echter 
weer plannen gepresenteerd om kernafval op 
Palmyra te dumpen. Deze plannen hebben geleid 
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tot protesten van de overheid van 
Kiribati aan het adres van de VS. 

Op het 27ste South Pacific 
Forum, 3-5 september 1996, Ieids 
de plannen van Fuels and Security 
lnc. tot een verklaring welke stelde 
dat "ondanks langdurige oppositie 
om de Pacific als stortplaats voor 
anderen te gebruiken en de aanna
me van de Waigani Conventie, er 
telkens nieuwe plannen naar voren 
komen voor nucleaire stortplaatsen 
in de regio". Het forum uite daarbij 
specifiek haar bezorgdheid over 
Palmyra. 

Kort na het bekend worden 
van de Duitse plannen om kernafval 
naar Palmyra te exporteren hebben 
diverse NGO's in Duitsland protest 
aangetekend en spraken hun afkeu-
ring uit over deze plannen. Naast de 
beïnvloeding van het directe leefmi-

,. 

lieu bestaan de gevaren van poreus materiaal 
waaruit het atol is opgebouwd en het ontstaan ven 
scheuren waardoor radioactief materiaal in het 
milieu terecht komt en de belangrijkste bronnen van 
voedsel zullen aantasten. Palmyra als alternatief 
voor Gorleben is absurd volgens Greenpeace, het 
eiland ligt gemiddeld 1 meter boven zee nivo en 
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kan over 100 jaar verdwenen zijn alsgevolg van een 
rijzende zeespiegel. 

Dirk Jan Duliamond 

Bron: Europe.Pacific Sotidarity Bulletin, Vol 5 
Number 1, January/February 1995 

TAIWAN DUMPT AFVAL IN NOORD-KOREA 

In Zuid-Korea ontstond onrust toen de Taiwanese elektriciteitsmaatschappij Taiwan Power Company 
(Taipower) bekend maakte, dat het op 11 januari jl. een contract had getekend met Noord-Korea voor de export 
van 200.000 vaten laag radioactief afval over een periode van twee jaar. Noord-Korea maakte op haar beurt 
bekend dat het US $1, 150 (ongeveer 2100 gulden) per vat :zou ontvangen plus een geheim bedrag voor 
inrichting van de opslag en transport. Het economisch geïsoleerde Noord-Korea is naarstig op zoek naar harde 
buitenlandse valuta. 

Nucleair Taiwan 
Het Taiwanese kernenergieprogramma 

werd ontwikkeld onder een autoritair regime. Toen 
de samenleving meer vrijheden leerde kennen 
begonnen mensen hun kritiek te uiten. In 1984 werd 
de bouw van een zevende kerncentrale voorge· 
steld, gevolgd door openlijke kritiek van parle
mentsleden. Na de ramp in Tsjernobyl nam de 
kritiek alleen nog maar toe. 

Sinds 1982 werd Taiwanees afval opge
slagen in de Long-men opslagplaats op Orchid 
lsland, ook wel Lan Vu genoemd. Lan Vu, een 
eiland aan de zuidkust, heeft een uniek ecosysteem 
en wordt bewoond door 3000 Vami, een geïsoleerd 
inheems volk. Groot verzet ontstond er in 1995 toen 
bekend werd dat Taipower haar belofte wilde 
breken om niet meer dan 98.000 vaten afval op te 
slaan. Taipowerwilde een uitbreiding naar 200.000 
vaten in Long-men. De bevolking vreest de besmet
ting van bodem en zeewater door lekkende vaten. 

Inmiddels is door v~rantwoordelijke instanties 
toegegeven dat er inderdaad al lekkende vaten zijn 
aangetroffen. Nu is het plan dus al het afvat, inclu
sief de 98.000 uit Long-men, te exporteren naar 
Noord-Korea. 

Volgens de milieuorganisatie Green Korea 
is er sprake van "milieu-imperialisme waarbij de 
rijke landen hun radioactieve erfenis doorspelen 
naar de armere die naarstig op zoek zijn naar 
buitenlands geld om hun slechte economische 
situatie te verlichten". Noordkoreaanse bronnen 
melden dat het afval wordt opgeslagen in een oude 
mijn in Pyungsan, Whanghaebukdo. Door de 
Koraan Faderation of Environments! Movement 
(KFEM) wordt gewezen op de mogelijkheid van 
infiltratie van grondwater in demijn en de aardbe
vingsgevoeligheid van het gebied. Volgens KFEM 
is het onmogelijk binnen twee jaar een goede 
opslagfaciliteit te realiseren. 
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Koreaans protest 
De Zuidkoreaanse overheid keurde de 

kernafval export plannen snel af, zonder haar eigen 
probleem van nucleair afval probleem te noemen. 
Zuidkoreaanse milieugroepen reageerden snel met 
diverse acties, waaronder het verbranden van de 
Taiwanese vlag, demonstraties en het verzamelen 
van handtekeningen. Bij diverse Taiwanese consu
laten en ambassades over de wereld werd gede
monstreerd tegen deze eerste poging van een land 
om radioactief afval permanent naar een ander land 
te exporteren, wat gezien wordt als een vorm van 
'milieu-imperialisme'. 

Eind januari begonnen 6 Zuid-Koreanen 
voor het hoofdkantoor van Taiwan Power Company 
in de Taiwanese hoofdstad Taipei met een honger
staking. De actie werd ondersteund door de Taiwan 
Environmental Proteetion Union en het Zuidkore
aanse Green Korea. Deze riepen op Noord-Korea 
economisch en technologisch te steunen in plaats 
van er afval heen te exporteren. Twee dagen later 
werd de actie beêindigd toen de hongerstakers 
werden aangevallen door ultra-rechtse 
Chinees-Taiwanese nationalisten. De hongersta
kers werden vervolgens verbannen uit Taiwan en 
zetten hun protest voort bij de Taiwanese handels
vertegenwoordiging in Seoul, Zuid-Korea. Taiwane
se activisten bleven protesteren bij het hoofdkan
toor van Taipower. "Als Taiwan niet in staat is een 
oplossing te vinden voor het probleem van radioac
tief afval, dan moet het stoppen met kernenergie", 
aldus een verklaring. Verder werd geêist te stoppen 
met het bouwen van de zevende kamcentrale en de 
sluiting van de zes bestaande. 

IAEA en afval export 
Naar verwachting zal de export Taiwanees 

nucleair afval naar Noor-Korea door de IAEA 
worden goedgekeurd. De Conventie van Base! en 
de London Dumping Conventie keurden de export 

16 jaargang 5, april1997 

van gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden nog 
unaniem af. Ook het verdrag van Lome en de 
Conventie van Bamako verbieden de export naar 
ontwikkelingslanden. Bij het IAEA is echter ook een 
zogenaamde waste management treaty (afvalsbe
heersings verdrag) in voorbereiding waarin de 
export van radioactief afval wel wordt toegestaan. 
Een niet OI Idaiikbeeidig risiko van dit verdrag is het 
ontstaan van een wereldwijde handel in nucleair 
afval. 

Zuid-Korea 
Zuid-Korea zelf heeft overigens ook nog 

geen oplossing voor haar eigen radioactief afval 
probleem. De laatste poging een opslaglokatie te 
vinden betrof een eiland aan de westkust, vlakbij de 
grens met Noord-Korea. Noord-Korea protesteerde 
en wees op de gevaren voor de gezondheid en 
veiligheid. Uiteindelijk verdween het plan in de 
ijskast na burgerprotesten en geologische onder
zoeken waarbij breuken in de ondergrondse steen
massa vonden. 

Vanuit Zuid-Korea worden de komende tijd 
diverse pogingen ondernomen om de export tegen 
te gaan. In april staat een intamatianale conferentie 
gepland over de afvalhandel en export van radioac
tief afval in het algemeen. Tijdens de transporten, 
naar verwachting deze zomer, zal een International 
Action Team de Taiwanese vracht demonstratief 
gaan begeleiden op zee. Tot die tijd wordt in ieder 
geval nog met een wereldwijde handtekeningen 
aktie pogingen ondernomen de export te voorko
men. 

Robert Jan van den Berg stichting Laks 

Bronnen: WISE News Communiquee, 14 maart 
1997; Green Korea (Zuid-Korea) 

NIKHEF eindverslag 

In de 3 afgelopen nummers van Kerninfo werd bericht over de sloop van het onderzoekscamplex van 
NIKHEF in Amsterdam. In oktober en december hebben de sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. De stichting 
Laks heeft een eindverslag geschreven. Hierin wordt verslag gedaan van de aantoopfase en de onrust die bij 
omwonenden ontstond toen onverwacht met de sloop werd begonnen. Verder een beschrijving van de 
werkzaamheden waarbij radioactieve besmettingen werden verwijderd. En een aantal door Laks opgestelde 
adviezen over de toekomst. De bodem is immers nog niet aangepakt en een aantal aspecten verdienen 
aandacht. In het verslag is als bijlage opgenomen een artikel uit Vrij Nedertand (1957) over radioactieve 
lozingen op sloten rond het NIKHEF complex en gevonden misvormde kikkers. Het verslag 'Oe nucleaire erfenis 
van 50 jaar onderzoek; de sloop van het NIKHEF complex' is te bestellen bij Laka door f 7,50 (incl. porto) over 
te maken op giro 5780452 o.v.v. 'NIKHEF eindverslag'. 

stichting laks 
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